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Sprostila vas bo neka oblika umet-
nosti, svojih občutkov ne smete 
zadrževati v sebi. V službi boste 
dobili ugled in znali si boste postaviti meje. V 
ljubezni pa bo meje tokrat postavil partner.

Življenje se bo zavrtelo tako, da 
lahko iz njega izvlečete tudi izzive, 
ki si jih tako želite. Intuitivno doje-
mate okolico in to je pravilno. Čas je ugoden za 
pomembno spremembo – morda potovanje.

Še vedno je dom tisti, v katerem čr-
pate energijo in doživljate uspeh. 
Dela je veliko, obveznosti se kopi-
čijo, tudi dokazali se boste in s tem potrdili se-
be. Potrebovali boste čustven pogovor.

Besedno ste energični in ste na 
pravi poti, da dosežete svoje. 
Zanimivo je, da boste imeli pri-
ložnost, da pokukate v skrivnostni svet misti-
ke in duhovnosti. Ljubezen – srčki v očeh.

Nastop bo izviren, individualen 
in tak, kot ga znate narediti le 
vi. S svojo osebnostjo in nesebič-
nostjo boste očarali druge. Sledijo pa stilska 
preobrazba in več drugih nepredvidljivosti. 

Štirinajst dni bo močno v ospre-
dju potreba po varnosti. Še ved-
no boste uslužni, a vendarle si 
boste znali postaviti meje. Srčni izvoljenec 
vam stoji ob strani in to vas bo radostilo.

Tadej Šink, honorarni astrolog
Grenc 24, 4220 Škofja Loka
(04) 51 52 601 ali GSM 041 
428 966

Ko govorimo o drogah, naj-
večkrat mislimo na marihuano, 
heroin, kokain, ekstazi, LSD ... 
Takšna opredelitev je z medi-
cinskega vidika sicer pomanj-
kljiva, saj so droge po prvotni 
opredelitvi predvsem naravne 
zdravilne surovine, za laično 
strokovno javnost pa je še ved-
no »razumljiva«. Zloraba drog 
pomeni daljše in nekontroli-
rano jemanje vse večjih koli-
čin teh snovi, ki so glede na 
učinke in posledice (telesne in 
duševne) označene kot nedo-
voljene droge. V strokovni lite-
raturi za te snovi uporabljamo 
izraz mamila.
Število smrti zaradi prevelike-
ga odmerka mamil je eden 
glavnih razlogov za smrt med 
mladimi v Zahodni Evropi.
Sam sem bil šokiran, ko sem v 
ambulanto prvič sprejel mami-
co, zasvojeno s heroinom, z 
dojenčkom. Pri otroku, ki je bil 
ob prvem pregledu star mesec 
dni, se je po rojstvu razvil t. i. 
abstinenčni sindrom. Ta se je 
s primerno terapijo pri otroku 
uredil, mamica pa je zdaj na 
metadonski terapiji. Samo tri-
je vbodi s heroinom so bili do-
volj, da je postala zasvojena. 
Osebno sem bil dolgo prepri-
čan, da je to nekje daleč, tam 
v Ameriki ali še dlje. Pa ni, je 
tukaj, doma, pred nosom.
V Evropski uniji je zaznati na-
predek, saj število smrtnih pri-
merov zaradi drog upada. 
Prav tako se je zmanjšalo šte-
vilo novih okužb z virusom 
HIV. Zmanjšala se je tudi upo-
raba heroina, skrb zbujajoče 
pa je, da se veča poraba dru-
gih drog. Na nas odraslih je, 
da mladim pomagamo – dro-
ga namreč ni moda, temveč 
pomeni na začetku nekakšno 
samopotrjevanje in na koncu 
pekel.

zdravnik@dobrojutro.net

Nagrajenci, ki po pošti prej-
mejo knjigo o špargljih so:

, Ruška ce-
sta 1, Maribor

, Peričeva 
10, Ljubljana

, Vencarje 
12, Škofja Loka

NEGA SENSE WELLNESS CLUB DOMA
Nega za razstrupljanje 
telesa (Detoxifying Bo-
dywrap Treatment)

Ta nega pripravi telo in kožo na tretmaje, 
ki bodo še sledili, pospešuje potenje in od-
stranjuje toksine iz telesa.

- Pitje zadostne količine vode (1,5–2 l na 
dan) ali zelenega čaja, enakomerno poraz-
deljeno čez dan.
- Sadni dan v tednu – izberite dan, ko bo-
ste jedli le sadje (najbolje sadje, ki vsebu-
je veliko tekočine – npr. lubenica, grozdje, 
ananas).

Nega za zmanjšanje ob-
sega (Contouring Bo-
dywrap Treatment)

Ta nega je sestavljena iz kombinacije čistih 
morskih sestavin in toplote, kar vzpodbudi 
boljše in globlje prodiranje učinkovin v telo. 
Zmanjša se obseg na kritičnih delih telesa. 

- 3-krat tedensko (od 30 do 60 minut) zmer-
ne hoje v hrib, kolesarjenja ali plavanja.
- Zmanjšanje vnosa hrane, zadnji obrok 
najkasneje ob 18. uri. 

Nega za učvrstitev (Fir-
ming Gel Bodywrap 
Treatment)

Ta nega izboljša tonus kože, ta postane bolj 
elastična in zdrava. Je primerna po vsem 
telesu, izboljša tudi tonus prsi, učinkovita je 
pri strijah.

- Prhanje s hladno in toplo vodo.
- Vaje za trebuh, noge in zadnjico (3-krat 
na teden)

Nega za odstranjevanje 
celulita (Anti-Cellulite 
Bodywrap Treatment)

Zmanjša se videz t. i. pomarančne kože, iz-
boljša se oblika telesa na kritičnih mestih, 
izginejo odvečni kilogrami, izboljša se to-
nus kože.

- Pitje brezalkoholnih in negaziranih pijač.
- Nič preslanih jedi in belega kruha.
- Tisti, ki kadijo in pijejo preveč kave, naj 
poskušajo zmanjšati količine, lahko pa se 
tudi odrečejo tema dvema slabima nava-
dama. 

Nega za utrujene in tež-
ke noge (Crio-Tonic Bo-
dywrap Treatment)

Za tiste, ki si želijo osvežitve, imajo težavo s 
prekrvavitvijo, težkimi in utrujenimi nogami. 
Nega je primerna tudi za nosečnice in tiste, 
ki imajo težave z varikoznimi venami. 

- Ko je prava priložnost, dajte noge na 
mizo!
- Pomaga tudi prhanje z mrzlo vodo, curek 
vode naj bo obrnjen navzgor. 

V Sense Wellness Clubu vam lahko pomagajo 
le, če boste tudi sami nekoliko spremenili svoje 
navade

Sense Wellness Club je v ho-
telu Domina Grand Media na 
Dunajski cesti 154 v Ljubljani. 
Za informacije o ugodni pred-
poletni ponudbi lahko pokliče-
te na telefonsko številko (01) 
588 26 00 ali si jih ogledate 
na spletni strani www.sense-
club.com.


